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Korrespondens

Feministiskt initiativ, långtidssjukskrivning 
och försäkringsmedicin
❙❙ Den 4 april presenterades ett nätverk,
Feministiskt initiativ (Fi), vid en press-
konferens. I panelen fanns en kvinna
som berättade att hon var långtidssjuk-
skriven på grund av utbrändhet och att
hon ville bidra i Fi:s arbete med bl a er-
farenheter från detta och om kvinnors
situation på arbetsmarknaden. Redan
den 6 april publicerade elva försäk-
ringsläkare i Västernorrland ett inlägg i
Dagens Nyheter, där de protesterade
mot att en sjukskriven avsåg att delta i
Fi:s verksamhet och fann att detta inte
var förenligt med socialförsäkringens
regelverk.

Bra att delta i debatten men ...
Det är bra om försäkringsläkare deltar
med sin erfarenhet och kunskap i sam-
hällsdebatten om sjukskrivningar, deras
orsaker och biverkningar och om möj-
ligheterna att förebygga och rehabilite-
ra. Det gäller också att ta upp fall av up-
penbar felanvändning av sjukskrivning,
t ex vid kollektiva gruppsjukskrivningar
vid konflikter med arbetsledningen, som
vi sett t ex bland poliser och flygplats-
personal.

Mer betänkligt blir det när man, före-
bärande sin fackkunskap genom att un-
derteckna som försäkringsläkare, i all-
männa medier ger sig på och ifrågasätter
en namngiven, enskild sjukskriven per-
son, vars förhållanden man rimligen inte
kan, och inte heller bör, känna till. 

Vad visste de?
Frågor som bör ställas är: Hade försäk-
ringsläkarna i Västernorrland, när de
författade sitt inlägg, kännedom om den
sjukskrivnas status och rehabiliterings-
plan? Vilken överenskommelse hade
hon med försäkringskassan? Anser för-
säkringsläkarna att oavlönade insatser
av långtidssjukskrivna inom ideellt ar-
bete av olika slag alltid är oförenligt med
socialförsäkringens krav på rehabilite-
ring? Och – en viktig fråga när man
framträder som professionellt sakkun-
nig – vilket kunskapsunderlag och vil-
ken evidens vill man i så fall åberopa för
sitt generella uttalande? Vilka andra re-
habiliterande insatser vet man har effekt
och vill förorda?

Det är inte ovanligt att långtidssjuk-
skrivna saknar meningsfull rehabilite-
ring. Egna initiativ till aktivering och
verksamheter som kan stärka självkäns-
lan borde kanske snarare uppmuntras? 

Troligen är det ganska många kro-
niskt sjuka, långtidssjukskrivna och för-
tidspensionerade som deltar i patientor-

ganisationer, stödgrupper, självhjälps-
grupper och fokusgrupper i medicinskt
programarbete m m och som både har
stort utbyte av det själva för att hantera
sin situation och som förmedlar värde-
fulla erfarenheter. De bör kanske akta
sig så att inte försäkringsläkarna i Väs-
ternorrland får reda på det och försöker
stoppa dem.

Klappjakt på sjukskrivna
Just nu bedriver flera medier en klapp-
jakt på långtidssjukskrivna, förtidspen-
sionerade och arbetslösa, och det är me-
dialt opportunt och politiskt korrekt att
ställa upp på detta. Det är betänkligt när
läkare förebärande en sakkunnigbedöm-
ning, som de rimligen inte kan ha under-
lag till, deltar i detta och hänger ut en
namngiven patient och sjukskriven. Det
förefaller oöverlagt, omdömeslöst och
oetiskt. 

Det förbättrar inte heller det ganska
skamfilade förtroendet som försäkrings-
läkare har bland patienter och många
kolleger. Det späder på fördomen att för-
säkringsläkare enbart går försäkrings-
kassans ärenden och yttrar sig på hörsä-

gen och andrahandsuppgifter utan att ta
reda på hur den försäkrade egentligen
har det. 

Jag menar att Västernorrlandsläkarna
i sitt förhoppningsvis förhastade inlägg
gjort det viktiga och nödvändiga kun-
skapsbaserade försäkringsmedicinska
arbetet en otjänst.
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❙ ❙ Dr Ekström Smedby och professorer-
na Glimelius och Adami har skrivit en
mycket intressant och aktuell artikel i
Läkartidningen [1]. Det enda vi vill an-
märka mot är rubriken (»Oväntade fynd
– solljus kan skydda mot cancer«), som
vi finner missvisande. 

Vitamin D och sol kan skydda mot cancer
Sedan flera år är det känt att vitamin D
och solstrålning kan skydda mot ett an-
tal former av cancer [2]. Redan 1980–
1990 började man misstänka att så var
fallet [3-5]. Så småningom hopades be-
visen, genom såväl epidemiologiska un-
dersökningar som försök med djur och
celler [6-8], beträffande både incidens
och dödlighet. Grant [9] gick så långt
som till att påstå att brist på solljus årli-
gen orsakar över 20 000 människors död
i USA, men hans statistiska metod har
kritiserats, och en mer balanserad över-
sikt har nyligen publicerats [10].

Orsakssambanden 
Man har också kommit ett stycke på vä-
gen för att förstå orsakssammanhangen.
Eftersom D-vitamin i högre doser har
negativa verkningar (speciellt alltför
stark kalcemisk effekt), så bedrivs i våra
dagar en omfattande forskning för att
finna vitamin D- eller kalcitriolanaloger
som har de cancerskyddande verkning-
arna men saknar de oönskade verkning-
arna [11]. Eftersom kalcitriol verkar inte
bara via den välkända nukleära recep-

Ett väntat fynd 
att solljus kan 
skydda mot cancer  

❙ ❙ För trettio år sedan visades [1] expe-
rimentellt på bl a människor att när man
utsätter individer för slumpmässigt svårt
lidande lär de sig att det är meningslöst
att försöka rymma. De blir omotiverade,
hjälplösa och apatiska, och ibland dör
de. Apatin uppstår inom kommunikatio-
nen plågande–plågad.

Nyligen har det visats [2] felet med
att försöka behandla »diagnosen« hos
den plågade i stället för att lösa kommu-
nikationsproblemen mellan den plågade
och den plågande. Det må gälla barn el-
ler patienter med långvarig smärta.
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